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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Aguinaldo Alves da Silva apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à 

Sra. Zilene Aguiar de Araujo, nascida no dia 08 de março de 1943, em 

Poxoréu - MT, tendo como genitores, Alda Maria e Raimundo. 

 

   Denota-se que a Sra. Zilene é viúva, mãe de sete filhos, 

avó de 20 netos e bisavó de 04 bisnetos. 

       

    Com efeito, não se pode olvidar que a Senhora Zilene 

encontra-se aposentada, sendo que reside no Distrito de Jarudore há 

cerca de 42 (quarenta e dois anos). 

 

    Ressalta-se que ela se mudou para o Distrito de 

Jarudore, com o objetivo de buscar melhores condições de vida. 

Outrossim, denota-se que ela sempre atuou como Professora e Diretora 

no respectivo distrito, destacando-se no seu âmbito profissional. 
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    É notório que a Dona Zilene iniciou seu trabalho na 

escola em uma época de grande dificuldade, contudo, em nenhum 

momento mediu esforços e, por conseguinte, nunca desistiu. 

 

    Dona Zilene atuou como Diretora na Escola Franklin 

Cassiano, e possui o respeito de todos da comunidade, pois sempre 

esteve disposta a ajudar a comunidade naquilo que necessita. 

    

    É de conhecimento de todos que, em que pese possuir 

uma grande família e com toda a dificuldade que enfrentou, ela sempre 

lutou para proporcionar o melhor aos seus filhos. 

 

    Ademais, não se pode esquecer que ela também se 

destaca no lado empresarial, possui um comércio em Jarudore, e com sua 

simpatia e carisma, conquista o coração de todos.  

                     

   Por fim, não se pode deixar de enaltecer que a Sra 

Zilene é uma ótima mãe, excelente avó, bisavó, pessoa dedicada  a 

família, sendo que não mede esforços para ajudar o próximo. 

 

                           Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa da Sra. Zilene Aguiar de 

Araujo, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 
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                    A Você, Zilene, nosso agradecimento, nosso 

reconhecimento e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

                    Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

 

                                  Ver. Aguinaldo Alves da Silva 

       Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu 

  


